
 

  

 
 

Перший круглий стіл «Молоко та молочні продукти в моделі здорового 

харчування школярів» 

Дата: 28 вересня (середа) 2022 р. 

Місце: Гібридний формат: підключення із використанням платформи Zoom 

Цілі: Актуалізація проблеми здорового харчування з фокусом на молоко та молочні продукти через 

висвітлення питань поживної цінності, важливості регулярного споживання молочної продукції для 

здорового розвитку дітей різних вікових груп та питання їхньої доступності як харчових продуктів для 

щоденного споживання. 

Програма: 
 

Час Порядок денний Спікер / Фасилітатор 

14:00 

– 

14:15 

Відкриття заходу.  

Вітальне слово. 

 

Світлана Мозгова, директорка департаменту по 

роботі з персоналом, корпоративного партнерства 

та комунікацій, «Астарта-Київ» 

Ігор Кравченко, місцевий керівник, швейцарсько-

українська програма «Розвиток торгівлі з вищою 

доданою вартістю в органічному та молочному 

секторах України» 

 

Модерація: Ірина Висоцька, координаторка компонента «Молочний сектор», швейцарсько-

українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному 

секторах України» 

14:15 

– 

14:30 

Чому варто збільшити споживання 

молока і молочних продуктів 

Олег Швець, президент Асоціації дієтологів 

 

14:30 

– 

14:45 

Організація навчального процесу та 

харчування школярів в умовах 

воєнного стану 

Богдана Рикун, головний спеціаліст відділу з 

питань організації безпечного освітнього 

середовища директорату європейської інтеграції, 

бюджетування та узгодження політик, Міністерство 

освіти і науки України 

14:45 

– 

15:00 

Шкільне харчування сьогодні: 

рекомендовані порції для молока та 

молочних продуктів  

Тетяна Скапа, керівник експертної групи, 

Директорат громадського здоров'я та 

профілактики захворюваності, Міністерство 

охорони здоров’я України 

15:00 

– 

15:15 

Нові вимоги до безпечності та якості 

молока та молочних продуктів в 

Україні 

Борис Кобаль, начальник відділу з питань здоров’я 

та благополуччя тварин, Міністерство аграрної 

політики та продовольства України 

15:15 

– 

15:30 

Перерва  

15:30 

– 

15:45 

Програма «Шкільне молоко»: 

міжнародний досвід для України 

Ганна Лавренюк, генеральна директорка, 

Асоціація виробників молока 



 

  

 
 

15:45 

– 

16:00 

Регіональні та приватні ініціативи з 

реалізації програми «Шкільне 

молоко» в Україні: чи є можливості 

для масштабування? 

Тамара Нагайцева, генеральна директорка, 

Національна асоціація виробників дитячого 

харчування, молочноконсервної та сокової 

продукції «Укрконсервмолоко»  

16:00 

– 

16:15 

Проміжні результати конкурсів для 

дітей з нагоди Всесвітнього дня 

шкільного молока 

Світлана Мозгова, директор департаменту по 

роботі з персоналом, корпоративного партнерства 

та комунікацій, «Астарта-Київ» 

16:15 

– 

16:30 

Підсумки та завершення заходу Усі учасники 

 

Підключення до відеоконференції можливе лише за попередньої реєстрації за наступним 

посиланням:  https://forms.gle/qrWqnMUDp9KpNKc96 

Контакти: Ольга Романишин, Моб.: +38952254433, Email: olga.romanyshyn@qftp.org  

  

Даний захід проводиться у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України, 

компанією «Люстдорф», агропромхолдингом «Астарта-Київ» та Українським інститутом розвитку 

освіти за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою 

доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним 

інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG 

(Швейцарія).  

 

https://forms.gle/qrWqnMUDp9KpNKc96

